
Kompletní přehled akcí na 2018-2019 
 

od-do kde kdo Téma poznámka 
14.–16. 9. Tanvald Mates kydání hnoje jen pro vedoucí 

21.–23. 9. 
2018 Zátoka pláňat Bláťa Sraz oddílů  

7. 10. 2018 NK Bára promítání  

17. 10. 
2018 NK Bára bazárek  

26.–30. 10. 
2018 Švýcarák Opičák Stínadla se bouří připomenout se v půli září 

11. 11. 
2018 NK Brňák první narozeniny NK  

23.–25. 11. 
2018 

Roudnice nad 
Labem Michal  

http://www.skaut-roudnice.cz/klubovna 
(v neděli lanové centrum - cca 2h) 

14.–16. 12. 
2018 

Turistická chata 
Hubertka Bára  

http://www.levneubytovani.net/ubytovani
/chata-hubertka/ (tel. 603 346 507, ozvat 
se v týdnu před příjezdem) 

26. 12. 
2018 Lhotka u Mělníka Michal 

XXX. putování za vánoční 
vločkou  

18.–20. 1. 
2019 Pencovka Brňák  

s Karlíňákama i rodičema (chalupa 50 
lidí), ozvat se v prosinci na FB chaty 
Pencovka  
 

25.–27. 1. 
2019 Přelouč Opičák Zapalovač  

8.–10. 2. 
2019 Měsíční údolí 

Bebina, 
Vlčice Rychlé šípy brání svůj znak 

http://www.skaut-vlasim.wz.cz/mu.html 
 Zavolat ve středu před výpravou  

15.–17. 3. 
2019 Mšeno Vlčice,Bebina RŠ, se nenechají vydírat! 

http://www.mestomseno.cz/index.php?c
md=page&id=183 
(sokolmseno@seznam.cz napsat 
začátkem roku, že rezervace platí) 
Počítají s námi(19.1.19) 

13. 4. Krhútská louka  Tajemství traperovy pánve  

18.–21. 4. 
2019 Zátoka pláňat 

Mates, 
Bebina Rychlonožkovy sny pracovní 

26.–28. 4. 
2019 vechtrovna Korno Mates koloběžková  

4. 5. 2019 NK Vlčice Borcovka knihař  

17.–19. 5. 
2019 
 Neškaredice 

Brňák + 
Opičák Rychlé šípy opravují bicykl 

http://www.mravenec.cz/ktu2/155-tz-nes
karedice 
 
Cyklopěší 

10.–12. 5. 
2019 Divoká šárka Bára Koloběžky Op zajistí registraci - hotovo 

8.–9. 6. 
2019 Zátoka pláňat Brňák Top Gear  

http://www.skaut-roudnice.cz/klubovna
http://www.levneubytovani.net/ubytovani/chata-hubertka/
http://www.levneubytovani.net/ubytovani/chata-hubertka/
http://www.skaut-vlasim.wz.cz/mu.html
http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=183
http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page&id=183
mailto:sokolmseno@seznam.cz


14.–16. 6. 
2019 

● Bránžež - 
Nebe 

Pytlák, 
Šťávina Do Nebe za Kostí. Kemp Nebe 

● 28.
–29
.6.2
019 Zátoka pláňat Mates Stavění tábora 

 
 

4.-7. 7. 
2019 Šumava Míchal, Vlčice klasická Šumava Radovan Oulický 722 728 092  

27.7.- 
10.8.2019 Zátoka pláňat Opičák tábor  

31.8.-1.9.20
18 Zátoka pláňat Mates Bourání tábora  

 
zelená - místo rezervováno 
fialová - čeká na potvrzení 
červená - nutno rezervovat 
senioři 
kmen 
šedivá - hotovo 
žlutá -NK 

Do Nebe Kostí 14.6 - 16.6. 2019, kemp Nebe. 
Výprava pod stany a putovní. 
Cíl : děti si vyzkouší, že putovní výprava neznamená VORVO. Tzv. celý víkend mít krosnu 
na zádech a jen chodit. Jede s námi dost malých dětí. 
 
Pravidla jak se chovat, nebudeme v kempu sami 
Ubytování 
společná večeře z vlastních zásob 
 
Sobota: snídaně, karty cností. 
RŠ -Rychlonožka nám oznámí, že Bublina ztratila kost. 
Oběd na cestu. 
Jde se na putovní cestu. Cílem je hrad Kost. Prohlédneme si i Lobkovický palác, 
Kapli sv. Anny, Šelemberský palác, Bibrštejnský palác. 
 
Skalní byt Barušky - skalní byt, vznikl asi ještě před rokem 1850. 
Bývalý panský dvůr - Zájezd. 
 Pak si vybereme zda se půjdeme koupst do Bíleho jezera nebo Černého. 
Cesta zpět. 
Večeře. 
Večer:  Scénka kde nás vontové pozvou na dorovnání souboje. A to na 19.6. v 19:30 . 
Kostýmy : 2x vontové, Bohouš, Rychlonožka. 
 Klidové hry, kytara, sdílení zážitků. 
 
Neděle: Snídaně, karty cnosti,  balení, přečtení kroniky. 



 
 
 

Cyklo pěší 17.5–19. 5. 2019, místo Upřesníme 
Deadline na dopracování 5.5. 2019 - Koza, Op Brňák. 
Rychlé šípy opravují bicykl (nějaký nápad na název Op, Koza?) 
 
Pátek (přijezd do 20:00) 
Po příjezdu bude kvíz pokrývající pravidla provozu a chování, jak pro cyklo tak pro pěší. 
Namyslí Koza program.  
Myšlenka:  
-- Bude atraktivní. Brňák vytvoří hlasovací zařízení, celé klání moderují Rychlé šípy. Při 
shodném přihlášení se k odpovědi rozhoduje arbitr Mirek Dušín.  
Otázky budou vyrobené na velké kartonové papíry.  
Namyšlení otázek - Opičák. 
Výroba Otázek na karton - Bebina.  
Programové aranžmá - Koza.  
--- kozo dopisuji aspoň na hrubo, ale štveš mě:  
---- Jeden velký kártón, na který se písou výsledky týmů.  
Bude celkem 6 kol po pětí otázkách. Na konci každého kola bude jedna otázka bonusová 
(vybere si moderátor jaká). Bude za dvojnásobný počet bodů.  
Akci moderují dva šípáci a Mirek je arbitr při neshodách.  
Každou otázku jeden z šípáku nese nad hlavou a ukazuje na obrovském table. Druhý ji 
přitom čte.  
Šípáci využívají vypínač pro pozastavení hry, aby děti nehlasovali předčasně před dočtením 
otázky (tohle zvažte není to nutné).  
Na konci každé otázky všichni uvedou hlasovací zařízení do vypnutého stavu. 
Každý tým si může na dvě otázky za celou hru vsadit. Získává pak dvojnásobek bodů. 
Na konci Mirek vyhlásí výsledky a pogratuluje vítězům i ostatním, že hráli čestně a 
spravedlivě.  
A šup do Hajan. Na poradu mi klidně zavolejte.  
 
Sobota: 
Dopoledne před odjezdem.  

● Karty ctností 
● Pravidla silničního provozu vytvoříme ráno malé hřiště, děti si pravidla vyzkouší. 

Bude uvedeno scénkou Šípáka, co přijede odřéný do místa bydliště a řekně, že mu 
někdo nedal přednost Rychlonožka (rád si zahraju, nebo přenechám - spíš budu 
hlídat čas).  

● Povinná výbava na kolo.  
● Přednosti na křižovatkách.  
● Pravidla pro chodce, kteří se pohybují na komunikaci.  
● Pro vyznačení vzorového hřiště jsou zabalené provazy případně se dá použít 

cokoliv jiného.  



 
Celodenní výlet po ranním programu:  
Dle místa budou naplánovány dvě trasy. Cíl naučit se zdravovědu, během pěších i kolo cest, 
budeme na jednotlivých zastávkách trénovat modelové situace. Děti si naučí jak ošetřit 
krvácením, jak vyčistit ránu atd.  

● Každý bude mít minimálně jednu lékárničku.  
Trasa cyklo návrh 1 - delší:  
https://mapy.cz/s/3sffi  
Kratší varianta, pokud budou děti unavené, nebo bude hnusně. https://mapy.cz/s/3sffP  
K vidění:  

● vodopád a klenbový kamenný most 
● Rozhledna, tam si klidně vylezte.  
● Národní zemědělské muzeum Kačina - na fotkách pěkné místo na relax.  

 
 
Večerní program musíme se vrátit nejpozději v pět, spíś dříve.  
 
Závod na spojených kol a spojených pěšáků:  

2 týmy, každý jeden cyklo a jeden pěší podtým. Klasický závod tam a zpět ke 
konkrétnímu bodu. Pěší budou na jedné velké kládě každá noha. Cyklisti budou mít spojené 
svoje kola v jedno - pokud bude lichý počet cyklistů pak ať se přidá jeden vedoucí.  
 
Jízda zručnosti: Budeme trénovat jízdu s jednou rukou, bez držení, nohy na hoře atd.  

● V výbavě jsou navíc míče, pálky na líný tenis.Muže být tedy: 
○ Jízda s pinkáním míčkem v druhé ruce 
○ Jízda s mýčem v ruce - případně ho při jízdě musíte trefit do brány, koše …  

 
Opičí dráha pro pěší . alespoň 6 překážek, budeme potřebovat pomoc: 

Poradíte si v materiálu, jsou kužely, obruče na prolézání. Lana na plazení atd. 
 
Servis vlastních kol a vysvětlení výbavy. Každý si zkusí 

● Vypuštění duše, sundání pláště a duše, nasazení a znova nafouknutí 
● Změření délky řetězu, Brňák dodá proprietu - proprietu má Fík je na ní nakresleno jak 

poznat.  
● Nahození řetězu, když spadne z talíře.  
● Volitelně:  

○ Olejování řetězu 
○ Čištění řetězu (pračka).  
○ Nýtování řetězu, jen ukázka koho by zajímalo.  

 
Pěší loví Bobříky. 

 
Nedělě:  
Dopoledne: 
Karty cnosti po snídani klasické kolečko.  
Následně: 

https://mapy.cz/s/3sffi
https://mapy.cz/s/3sffP


Přijede něko z šípáků s pokaženým kolem. Ozkoušíme, zda mu dokážou děti pomoci. BUde 
mít spadený řetěz píchlou gumu (stačí vypuštěná a blbě nasazená). Cíl je donutit děti, aby 
mu dle sých nabraných zkušeností pomohli. .  
  
Uklíd cesta na vlak/autobus. Cyklo ideálně do vzdálenější stanice ještě na kole, stejně jako 
minulý rok. Pěší přímo na vlak.  
 
 
Otázky do kvízu: 
 
Co udělám před vstupem na silnici? 

Rozhlédnu se. 

 

Je nás méně, než 8. Po jaké straně silnice jdeme? 

Po levé 

 

Je nás více, než 8. Po jaké straně silnice jdeme? 

Po pravé 

 

Co musím mít s sebou v případě, že jdu po silnici v noci? 

Reflexní prvky / osvětlení 

 

Kdo jde na oddílových akcích jako první a jako poslední? 

Vedoucí 

 

Kdo jede na kole ve skupině jako první a poslední? 

Vedoucí 

 

Pokud se mi stane něco s kolem, kde zastavím? 

U kraje silnice / mimo silnici 

 

Co udělám, když zjistím, že něco není na kole v pořádku? 

Upozorním vedoucího / Rádce 

 

Mohu jít po silnici ve trojici vedle sebe? 

Ne. 

 

Můžeme jet na kole vedle sebe ve dvojici? 

Ne 

 

Kolik maximálně lidí může jet vedle sebe na kole po silnici? 

Jeden 

 

Kdy mohu přejít přechod? 

Pokud se rozhlédnu, nic nejede a nesvítí na semaforu červená 

 

Jaká barva na semaforu znamená volno (můžeš jet) 

zelená 



 

Co znamená na semaforu oranžová barva? 

Pokud tol není nutné, nejezdi 

 

Jak na kole sdělíš řidiči za tebou, že budeš odbočovat? 

ukážeš rukou na stranu, kam jedeš 

 

Kdy nesmíš řídit kolo? 

Když není provozuschopné s ohledem na bezpečnost a když nejsi ty 

způsobilý jízdy 

 

Co na bicyklu nesmí chybět? 

odrazky a v noci přední světlo a zadní světlo 

 

Co musíš mít s sebou na kole v noci? 

blikačku 

 

Před křižovatkou nejsou žádné značky - ze silnice zprava jede auto. Máš 

přednost v jízdě? 

ne 

 

Když si nejsem jistý, zda mám přednost, tak udělám co? 

Zastavím a dám přednost 

 

K čemu jsou na silnicích zrcadla? 

Abychom viděli auta a chodce za zatáčkou 

 

Může koloběžka na chodník? 

ne 

 

Může koloběžka jezdit po silnici? 

ano 

 

Můžu jít pěšky na kraji dálnice? 

ne 

 

Můžu přeběhnout dálnici? 

ne 

 

Když na semaforu před přejezdem svítí červená, ale závory jsou nahoře, 

mohu přejít/přejet koleje? 

Ne. Nikdy! 

 

Jakou rychlostí mohu jet maximálně ve městě na kole? 

50 km/h, pokud značka neurčuje jinak 

 

Jak rychle maximálně mohu běžet ve městě? 

jakkoli 



 

A jak rychle mohu maximálně běžet na silnici ve městě? 

Taky jakkoli. Há há! 

 
 
 
 
 

 

Velikonočka 17.–21. 4. 2019, Zátoka pláňat 

Rychlonožkovy sny 
 
Polovičně pracovní, polovičně herní výprava. Aktivity na sebe většinově nenavazují. 
Jsou příběhové koncipované tak, že vždy Rychlonožka něco zažije a my s ním. Na 
konci se zjistí, že to byly jenom jeho sny a ne realita.  
 

Středa 
příjezd, nic příběhového 
svíčkovaná, přenášení svíček bez sfouknutí apod. 
 

Čtvrtek 

Dopo 
BKP + RŠ v táboře → RŠ se vysmívají se našim věcem v táboře (rozcestník už 
padá, schody se bortí…), BKP nám řekne, ať si věci opravíme, že přeci RŠ se nám 
nemohou smát. 
  
Pracovní blok 1, hlavně udělat to, co je tučně 

Odpo 
Sportovní minihry se stanovišti mimo tábor (+třeba badminton, lacrossky atp.) 
  
*švihadlo (SS) 
*běhání - sprint + vytrvalost (SS + bobřík) 
*plavání - jen když bude teplo (bobřík + SS) 
*skok do dálky a do výšky - (bobřík) 
*házení míčem (volejbalově, přehazování ve skupině, do dálky atp.) 
*bobřík míření 



Večer 
Oheň, kytara, zpěv, něco na ohni k večeři 
 

Pátek 
Chce někdo plnit bobříka samoty (10h sám), slepoty (2h poslepu v lese), žízně (6h), 
hladu (24h), mlčení (24h)? 

Dopo 
Rychlonožka vynálezcem (garant Koza) 
Děti budou pomocí ind. znaků posláni do budky u přehrady (Hulkova laboratoř) 
Tam už bude Rychlonožka mluvit o svých revolučních vynálezech a poté dá prostor 
dětem a novinářům, kteří tam budou už od začátku, zeptat se na otázky ohledně 
čehokoliv, jak už to tak na tiskovkách bývá. Mezitím nechá Rychlonožka kolovat 
plány mezi dětmi s tím že si je budou moct nechat a poté podle nich vynálezy 
vyrobit. Rychlonožka se podívá na hodinky řekne že už by měl jít, ale že my 
můžeme jít s ním. Po cestě se ho novináři a snad i děti budou doptávat na otázky 
ohledně plánů a on jim jen schvaluje že je můžou vyrobit a různě radí jak to mají 
vyrobit.  
 
Vynálezy: 
-Mycák 
-Schody na klády  
-Rozcestník 
 
Děti ty vynálezy jdou vyrábět podle návodu. Při výrobě kolem běhá novinář 
(mikrofon, rozhovory, fotografie apod.)  
 
Potřeby: 
-Plány  
-Rychlonožka  
-2-3 novináři + foťáky, bloky 
 

Odpo 
Scénka s Rychlonožkou, který nám řekne, že se musíme dostat do vesmíru, že je to 
teď novinka a musíme být v “dobývání vesmíru” nejrychlejší.  
 
*Cestování do kopce busem: 

● Každý má na zádech přišpendlené číslo SPZ. Každý se snaží mít opsáno co 
největší počet ostatních SPZ, ale zároveň nechce, aby jeho opsali ostatní. 

 
*Let balónem 
Cesta po fáborkách s úkoly, kdy celý tým musí být svázaný a každý nese na noze 
nafouknutý balónek. Cílem je projít trasu s co nejméně prasknutými balónky. 
 



úkoly:  
● Troposféra (0-18 km): mraky – očíslované mraky vystřižené z papíru, dotknout 

se jich v pořadí 
● Stratosféra (18-60 km): aerosol (malé částečky H2SO4) z erupcí → zvýšení 

albeda → ochlazování země – hlavonožec, musí mít na zemi určitý počet 
rukou, nohou atp. 

● Mezosféra (60-80 km): shoření většiny meteoritů – přenesení zapálené svíčky 
● Termosféra (60-500 km): polární záře  –  smontování staré baterky na čas. 

Každý má v ruce jen jeden díl. 
● Exosféra (500-10 000 km): malá gravitace – skákat na jedné noze k dalšímu 

znamení 
 

Na konci trasy je čeká Rychlonožka s tím, že už tady měli dávno být. On už tady na 
ně čeká drahnou dobu. Aby mohli létat vesmírem, mají si vyrobit raketu. 
 
*Výroba rakety (garant Bebina) 
Z kartonů - sbírá Bebina - jak to bude vypadat? 

Večer (garant Bebina) 
Než se odejde ven, všichni budou mít připravené spacáky,aby mohli jen přijít a 
lehnout si do něj.Poté oheň, buřty, hraní na kytaru, zpívání. Všichni budou v 
pyžamech (dlouhé nohavice,dlouhé rukávy) Děti nebudou moc jít do jídelny (dávat si 
pozor, aby děti neodcházely spát a nechodily od ohně pryč). Během opékání buřtů 
připravit marodku do vesmírného prostředí (obrázky, lighsticky, planety, Měsíc, 
Slunce…). Po opékání buřtů brát děti po dvojicích. Vezmou si svou raketu a budou 
odvedeni na start. Projdou vesmírnou cestou lesem a poté i srubem (před marodkou 
nechají raketu) a vejdou až na marodku, kde bude sedět Rychlonožka jako 
kosmonaut a až dorazí všechny děti,bude vyprávět příběh na dobrou noc (asi 
Nemesis), při kterém děti usnou. Až všechny děti usnou, uklidit  vesmírnou výzdobu. 
 

Sobota 

Dopo 
*S KMEŇÁKAMA LEZENÍ NA STROM 
 
*MasterRychlonožka (garant Fík) 
Během kmeňáckého lezení ostatní: rozděleny na týmy, vytvořená jídla jsou poté 
použita jako oběd. 
 
1. varianta hry 
Každý dostane základ surovin + recept (asi buřtguláš). Další ingredience vysoutěží 
(ovoce, zelenina, pudink apod.) 
Poté soutěž ve vaření na ohni - musí mít předkrm, hlavní jídlo a desert. Dále vyzdobit 
i okolí na servírování (ubrousky, mech, vidličky, talíře). 
 
2. varianta hry 



Možno také udělat tak, že dostanou “skládek” věcí, kde si mohou brát cokoliv + třeba 
brambory dostanou jako základ. Na vaření mají omezený čas. 
 
 
Hlavní cena bude zástěra. 
 

Odpo 
Pracovní blok 3 

Večer 
Plížení se - Rychlonožka a indiáni (Vinnetou je svázáný u stromů), kolem něj svíčky 
a zapálený oheň u indiánů. Náš úkol je pozorovat, připlížit se a Vinnetoua odvázat. 
Koho indiáni uvidí a dotknou se ho, ten musí zpět k označenému stromu. 
Na konci se vši dostaneme k Vinnetouovi. Rozvážou ho, ale plastové škrtiče 
nedokážoou přeřezat. Přijde Rychlonožka a má nůžky. 
 
Povede se nám Vinnetoua odvázat, ale Rychlonožka padne do zajetí a je svázán ke 
stromu. Vinnetou zatím ostatní odvede někam dál a jen pozorují. 
 
Najednou kolem indiánů projede Brňák na svém vozítku a povídá: “Doufám, že jsi 
nezapomněl přinést brambory mamince”. Někdo z RŠ jde také kolem a říká: 
“Rychlonožko, zítra jdeme do Stínadel. Sraz je ve dvě na Rozdělovací třídě.” Indiáni 
tyhle postavy ignorují. 
 
Poté jeden vedoucí řekne, že půjde indiány odlákat a udělá rámus v lese. Indiáni 
odběhnou a my zachráníme Rychlonožku.  

Neděle 
Ráno nalezneme u stožáru spícího Rychlonožku na matraci. Má kolem sebe 
poházenou snídani. Až se všichni navzájem vzbudí a přijdu k Rychlonožkovi, vzbudí 
se i on. Je zmatený a mluví něco o Old Shutterhandovi, indiánech, mléku pro 
maminku… Pak se zeptá, kolik je hodin. Prohlásí, že už měl být dávno na srazu s 
hochy z RŠ v Keblově, nahazuje chlebník (do něho dá pár potravin ze snídaně) a 
odchází směrem k molu a píská si. Zbytek jídla si prý můžeme vzít my. My bychom 
ho ještě něli zastavit a předat mu vlajku. Buď ho někdo z dětí nasměruje správně do 
Keblova či nenasměruje. 
 
Paměťáky, měňáky, odchod, odjezd. 
 

Seznam prací 
·         Nový mycák - Brňák 
·         Opravit schody na Klády 
·         Opravit schůdky u mola 
·         Vyházet kamínky na terasu 
·         Dřevo do dřevníku 
·         Opravit/vytvořit novou kozu 



·         Opravit rozcestník - Bebina 
·         Udělat delší palisádu 
 
Hry mimo 
 
Posílání signálu – chycení věci na konci řady 
Kreslení na záda 
Cukr, káva, limonáda 
Vyzývaná – vyběhnu, plácnu 3 lidi po ruce a běžím zpět. Třetí člověk se mne snaží 

plácnout. Když se mu to povede, jdu k němu do týmu. Pokud se to nepovede, jde 
on ke mně. 

Hutututu 
Obléct si na sebe co nejvíc oblečení 
Přinést na jedno místo co nejvíc věcí od jednoho písmene/barvy 
Bomba ve srubu 
 
Materiál 
plastové škrtiče - vzít v dílně 
pamlisty 
měňáky 
lana + sedáky + prusíky + karabiny + slaňovátka 
svíčky 
spínací špendlík (dva na osobu) 
fixa 
nafukovací balónky 
provázek (hodně) 
obrázky mraků 
fáborky 
samolepky bobříků 
kamera na novináře 
foťák 
mikrofon 
švihadlo 
ingredience na MasterRychlonožku 
lékárna 
 
NA VÝROBU: hřebíky, fiskars pily, sekery, barva na rozcestník, metry, kladiva 

Kostýmy 
BKP 
Šípáci - hlavně Rychlonožka 
Vinnetou 
2x indián 
2 novináři 
 



 
Březnová výprava 15.-17. 3. 2019, Mšeno 
RŠ se nenechají vydírat. 
 
Cíl této výpravy: děti si vyzkouší vytrvalost ve hře. A to tím, že Červenáčka unesou v 
sobotu. A najde se v neděli před obědem. Zdokonalí se v týmovém hraní a vytrvalosti. 
Zároveň si vyzkouší myslet na něco co dostali (indicie). A že není vždy dobré dělat ukvapené 
závěry.  

 
Pátek : Odjezd z Praha Masarykovo nádraží v 17:19 hod. V Mšenu budeme v 19:10 hod. Na 
místo což je Sokolovna dorazíme, velice rychle. CCA 30 min. Záhadný týpek. 
Sobota: ráno po snídani KARTY CNOSTi !!!!!!!!!!!!!!  
 
Přijdou Rš  říct nám, že máme stále jejich vlajku. A za to, že jsme jí minule získali se nám 
chtějí odvděčit. A to tím, že se chystají do Stínadel. Tak zda bychom šli s nimi. Tím pádem 
Rš dostanou svojí vlajku od nás Poutníků. Jelikož jsme jí minule nevrátili. 
Domluvíme se, že se sejdeme po obědě. 
Během chvíle, přiběhne Rychlonožka, že Rš přepadla tlupa divných týpků a odvedli 
Červenáčka. Z Rychlonožky ale nemůžeme dostat NIC, žádné informace. Neví zda to byli 
Vontové, BKP či jiní nezmaři. Je vyklepaný. A vlastně neví ani kam Červenáčka odvedli. 
V tu chvíli přichází záhadný muž. Dost maskovaný. Má klobouk, tmavé brýle, dlouhý plášť.  
Neohrozitelně nakráčí k Rychlonožkovi a předá mu dopis (sepíšu). Muž nic neříká. V dopise 
bude popsaná  
hra. 
DOPIS: Jako Rš tak i Poutníci se hlásíte k čestnému chování, pomáhání druhým, být dobrým 
příkladem pro ostatní a to nejen pro vaše vrstevníky. Dost podobně, se chovali rytíři za 
dávných dob.Drželi spolu.Měli úctu ke králi, věřili v sebe i svoji družinu. 
Proč, tedy pořád čmuchate kolem Stínadel? Vypadá to, že máte času dost.. A proto, mě 
velmi zajímá, jak rychle najdete svého kamaráda. A tak tedy,, Hra”, může začít. 
 
Hra Kolbiště: Poutníci se rozdělí do 4. týmu.  

a) každý tým si zvolí jméno týmu 
b) udělají si vlajku (papír, pastelky, fixy) 
c) zvolí rytíře a zbrojnoše ( jedna role = jeden hráč, ostatní jsou družina) 
d) Rytíř se pozná podle meče (šátek na ruku, zápěstí). 
e) Zbrojnoš se pozná podle lét. talíře, který značí štít. 

 
 Každý tým si udělá stanoviště. Tak aby stanoviště daly dohromady oválný tvar. Ten 
bude sloužit jako Kolbiště. Král (jeden z vedoucí) bude mít kartičky. Dvě barvy. Jedna 
stejná barva je pro rytíře. Druhá stejná barva je pro zbrojnoše. Na kartičkách jsou 
napsané úkoly. Po splnění úkolů, tým má bod. Pokud úkol dotyčný neví, může do 
stanoviště a poradit se s družinou. Téma RS. 
 
 
Rytíři a zbrojnoši běhají pořád do kola. Družina jde ke králi pro kartičky. Kartičky 
dostane dvě. Jedna pro rytíře, druhá pro zbrojnoše. Až R nebo Z splní svůj úkol 
družina jde pro další kartičku. Družina však také nabírá sílu a střídá rytíře a 
zbrojnoše. 
Úkoly R a Z plní před jakýmkoliv vedoucím, který se mu na kartičku podepíše. S 



kartičkou se staví ve svém stanovišti.  Rovnou se vystřídá s novým R nebo Z. Až jí 
donese družina ke králi aby věděl, že nepodváděl. Král neuzná kartičku bez podpisu. 
 Kdo splní všechny úkoly jako první je vítězem . A získá mrkev pro koně (svačina). 
Bude na nich zda se rozdělí s ostatními. 
 Získá Indicie č. 1 (kříž) - tu dostanou všichni Poutníci. Za to, že vydrželi hrát  Indicie 
slouží k osvobození Červenáčka. 
U indicie bude krátký text.  Pokud věříš, najdeš. Schovejte na později. Pokud ztratíte, 
k Č se nedostanete. 
 
 

Tento  záhadný týpek provází celou výpravou. Skoro vůbec nemluví. Na konci se však 
vyklube, že nám celou dobu pomáhal Rš. 
 
Oběd: poledňák max 30 min. 
 
Po odpolednim klidu. Půjdeme ven do skalního 
bludiště.www.toulejse.cz/.../melnik/skalni-bludiste-mseno . Tady potřebuji šátky .  
Až dojdeme na místo, ve skalním bludišti řeknu. Rozdělíme si ty týmy co byli při hře Kolbiště. 
Každý tým bude mít vedoucího. Nejdříve si domluvíme na které místo, jaký tým půjde.  
Všechny děti si zavážou oči. Chytnou se za ruce (po těch týmech) a jejich vedoucí je odvede 
na místo. Tak abychom nerušili ostatní týmy (hlasově hlavně). Vedoucí si určí např. strom. 
Ten nechá 2 až 4 děti osahat. Pak si vybere třeba skálu to budou další 2 až 4 děti. Pak si 
všichni v tichosti sundají šátky. A postaví se k předmětu, na který si myslí, že sahali.  
Vedoucí si zapíše kdo správně odpověděl. V těch skupinkách.Pak se pobavíme o tom jaké 
bylo pro ně jít poslepu a uhodnout věci.  
 
Pokud bude dobré počasí dáme pak společně všichni hry jako šátky, na babu, hranou 
schovávanou. Pomalu se vrátíme k domu. 
 
Před večeří bych dala chvilku na ZOZ a Stezky. Pro ty co nedělají čeká mytí nádobí , úklid či 
jiná klidná aktivita. Po večeři bych dala klidový režim kvůli bojovce. Brzo spát... 
 
 
Pozdě večer :  cca 21hod Bojovka. Dopis od neznámého. Příjde pošťák a řekneme, že jsme 
dostali dopis od záhadného týpka. Při dostatečném počtu vedoucích, se rozdělíme po 
skupinkách. 
Dopis: K nalezení vašeho kamaráda jste blízko. Ale máte odvahu jít za ním i po tmě? 
Nemusíte jít potmě, když si vytvoříte svítidlo. Není povolena baterka, čelovka, mobil. Budu 
vás z povzdálí sledovat. Abych zjistil zda nepodvádíte.Běžte podle fáborků. Musíte se chovat 
tiše. 
 
Navedeme je na to, že si mohou udělat lucerničku ze svíčky a sklenice ( Pytláci). Půjdou po 
skupinkách. Až vyjdou ven, ztišíme je. V dáli se ozve Červenáček, který volá o pomoc. 
,, hálo, klucí Rš, Poutníci jsem tady” 
Místo Č. najdem návod na to jak si vyrobit telefon z kelímků.Do baráku se vracíme jinou 
cestou než jsme vyšli. 
 
(Tady bojovka končí). 
Po složení návodu najdou další indicii 2. ( srdce). Text : spojte s vírou a jste kousek od cíle. 
 

http://.www.toulejse.cz/.../melnik/skalni-bludiste-mseno
http://.www.toulejse.cz/.../melnik/skalni-bludiste-mseno


Potřebujeme: 

prázdné kelímky od jogurtu 

2 ks 

tenký provázek nebo nit (dobrá je knoflíková) 

20 cm (podle potřeby) 

uši a pusa 

1 ks (od každého) 

Nejdříve zbaštěte dva jogurty, kelímky pečlivě vymyjte. Do dna obou něčím špičatým 
(třeba nůžkami nebo velkou jehlou) udělejte malou dírku. Dírkami provlečte provázek 
nebo nit a zauzlete, aby kelímky držely. Pak si s kamarádem uchopte každý jeden 
kelímek, který je zároveň sluchátkem i mluvítkem, pořádně napněte provázek a 
můžete telefonovat. Haló! 
 
Neděle: snídaně, Karty ctnosti.Vyrobíme telefon dle návodu. Během výroby telefonů se 
objeví Bohouš vejde a začne na nás křičet, proč jsme unesli Červenáčka? ,, To my jsme ho 
chtěli unést a vyměnit šípákům za vlajku” . V ten moment vejde Dl. Bidlo a přidá se k 
Bohoušovi, proč jsme to udělali, že jim zkazili plán.  A do toho příjde  záhadný týpek. Když 
ho Bohouš a Bidlo uvidí, s vyděšeným výrazem utečou. 
 
Týpek nám řekne, že až to zprovozníme ať to jdeme ven vyzkoušet.  
 
Týpek si to vyzkouší. Zjistí, že telefon funguje. A předá jim poslední indícii. Kotvu. Řekne jim, 
že mají 10 min. na vyluštění. Až si budou jistý, že mají správné slovo, zavolají ho do 
telefonu. Pokud to bude to správné. Objeví se Č. vysmátý.  Zde se sejdou RS a Č. a Z. týpek 
nám ( Poutníkům) poví svůj příběh. 
 
Týpek= jako mladý hoch se chtěl dostat k Vontům. Ale nepovedlo se mu to. Vždy když zjistí, 
že se někdo ocitne okolo Stínadel. Vymyslí určitou aktivitu, jak oddíl, partu, klub vyzkoušet, 
zda drží spolu. Aby Vontům nepodlehly. 
 
S tím, že RS už vyzkoušel před rokem a splnili. Zkouška RS bya v tom, že je zkusil rozhádat 
se. A to tak , že šířil pomluvy o členech RS. RS se šešli a všechno si mezi sebou vyříkal 
Petronilka zašifrování textů. 
 
 
BKP chtěli unést Červenáčka protože je štve, že jsme získali vlajku od Podkovi zpět i přes to, 
že nám vykradli klubovnu. 
 

 
Únorová výprava 8.2. - 10.2. 2019, Měsíční údolí, 
Rychlé šípy brání svůj znak!  
 



PÁTEK: Hraní deskovek, karet, hraní na kytaru, čtení kroniky. Během večera  najdou dopis 
od Podkovy, která byla zvolena vedoucí nového klubu a že máme dorazit na slavnostní 
předání vlajky.  
Materiál: Deskovky,karty, dopis 
 
SOBOTA:  
     Dopo: Proběhne Široko s ježkem v kleci. Tím se děti dostanou ven. Potkají se venku s 
RŠ a budou se ptát, co se to tam opodál děje, ať se tam jdeme podívat. Tam bude Podkova 
s novým klubem a bude děkovat, že ji zvolili a zě pro ně má vlajku. Vlajka bude stejná jako 
vlajka RŠ. RŠ se začnou rozčilovat, že to je jejich znak, že si mají vymyslet svůj znak a ne 
ten, co mají RŠ. Podkova bude odporovat, že jí nic není do nějakých  RŠ. Bude říkat, že 
může udělat na vlaku vše, co se jí líbí a její klub ji podpoří. RŠ ustupují s tím, že takhle to 
nenechají, ale že se nechtějí hádat a řešit to násilím a řeknou dětem, ať jdou s nimi/Podkova 
s klubem odejde. RŠ jdou s dětmi a říkají, že něco musí vymyslet, aby neměli s novým 
klubem novou vlajku. Navést je na to, že by bylo super vytvořit jim jinou. Jenže RŠ řeknou, 
že jim z klubovny Prackáči ukradli všechen materiál, který bychom mohli použít. V tom přijde 
Bratrstvo kočičí pracky a začne se tak vyptávat, jestli jim něco nechybí a vysmívají se jim. 
Nabídnou jim, že si s nimi o materiál zahrají. Zahrají si něco na způsob klondajku. Pravidla 
budou stejná jako u klasického klondajku s tím rozdílem, že klajmy nebudou na jednotlivce, 
ale na mini týmy. V klajmech budou různé věci k vyrábění vlajky.  
Materiál: Kostýmy, věci na vlajku (fixy, tempery, štětce, kelímky, látky…), provázek, ježek v 
kleci, vytisknutý komiks, mince 
 
OBĚD A POLEDNÍ KLID :) 
 
     Odpo: Vytváření vlajek pro nový klub. Hry venku od Kozy, Ley a Efy (Lentilka: Hutututu, 
bomba a štít, honička ve sněhu,hra na zvířata, Koza: Závody slepců, Cirkulárka, zabrání 
bodu.  Předání vlajek novému klubu.Přijdou RŠ a dovedou je za novým klubem. Nejdříve se 
budou trochu cukat, ale jakmile zjistí, že pro ně máme vlajky, řeknou, že použijou ty naše a 
tu, co nejdříve navrhují nechají Šípákům.  
Materiál: Věci na vlajku, kostýmy, vlajka RŠ, Míč, šátky, pěnové míčky 
 
VÉČAAAA  
  
     Večer: Hra riskuj. Rozdělí se děti do týmů. Dostanou základní určitý počet bodů. Budou 
mít tabuli s čísly z různých kategorií a mohou si vybrat vždycky číslo a kategorii. Když 
uhádnou, mají body, když neuhádnou, odečtou se jim body za danou otázku a ještě bude mít 
možnost odpovědět jiný tým, když bude vědět správnou odpověď. Ten, kdo bude mít nejvíce 
bodů, vyhrává.  
Materiál: Tabule na riskuj, papíry, propisky. 
 
NEDĚLE: 
      Malování paměťáků, měňáky, úklid, odjezd. 
Materiál: Nastříhaná čtvrtka, pastelky/voskovky, fixy, lepidla 
  
 

 
 



Lyžobobo 18. 1. - 20. 1. 2019, Strážné Chata 
Pencovka Rychlé šípy dobývají pevnost 
 

Téma: Rychlé šípy dobývají pevnost.  

Pátek:  
Materiál: Kostým široka, ježek v kleci. 
Přijezd na chatu 19:15 strážné rozcestí. Následně nás od nejmenších převeze Fík. V prvním 
kole vezme Opičáka + 1  vedoucího. Ten musí vyběhnout 2 km. Převléct se do postavy 
Šiiroka a až budeme v polovině cesty respektive na místě, které po cestě označí, tak mu 
dáme signál a on vyrazí. Nejdříve se párkrát s mihne okolo skupiny. Pak uteče do kopce a 
nakonec kolem nás profrčí na lyžích. 
 
Uložíme děti a dáme si s rodiči dýchánek. Vysvěltíme si základní pravidla pobytu:  

● Žádný alkohol, minimalizovat používání mobilu (maximálně focení).  
● Sprostá slova klikování bez výmluv i pro rodiče.  
● Děti respektují program a vedoucí, rodiče do programu nemohou zassahovat a děti si 

brát jinam dle svého uvážení.  
● Hlavní slovo má vedoucí nikoliv rodič (jedou s ním přátelé oddílu). 
● Domluva na programu, co je čeká a nemine včetně karlína.  
● Porada vedoucích včetně karlínu bez rodičů.  

 

Sobota:  
Materiál: Kostýmy pro rychle šípy (všichni) + Bratrstvo kočičí pracky. Bojda (ten co krade 
lyže Jindrovi), Dvě plátna hadry, něco co si mohou pomalovat svým znakem.  
 
Dopoledne: 
Snídaně, ihned po snídani karty ctnosti, zapojíme i rodiče a Karlín (dobrovolně).  
Přicházejí Rychlé šípy. Pokřikují a štengrují se ss bratrstvem kočičí pracky, že bude 
odpoledne velká bitva. Pět na pět a že jim předvedou jak se dobíjí pevnost, ale nejdřív, že 
sis půjdou pořádně zalyžovat a zabobbovat. Každý z nich vezme lyže, nebo bobby a jednou 
sjede svah. Pak se ze scény vytratí (vracejí se až večer na bitvu). Mirek na konci vyzve 
ostatní ať se rozdělí do dvou týmu a ukáží, že také umí dobývat pevnost. Nějaké zajimavější 
rozdělování do týmů (Kozo - vymyslel bys mi nějakou alternativu?) 
Zbytek programu lyže.  
 
Oběd: 
Oběd venku ideálně před chatou polévka do ruky.  
 
Odpoledne po lyžování - dle unavenosti dětí.  



 
Ty co už nemohou nebo jsou vybobované mohou začít s přípravou pevností. Nejpozději za 
šera bych rád zaháji bitvy, ať to není úpně po tmě.  
 
Hra dobytí pevnosti:  
Dva týmy, jedni brání pevnost vlajku - kterou si druhý tým sám vztyčí.  
Oba týmy dostanou hodně času na výrobu pevnosti - nikoliv koulí. Na koule bubdou mít 5 
minut před dobýváním.  
Každý tým si vyzkouší obranu i dobytí.  
Cílem je ukrást soupeři vlajku. Ten kdo se vlajky zmocní nesmí být zasažen koulí. Jinak 
musí pevnost opustit s znova se vrátit do hry (nějaký bod, který se určí). 
Jako první budou hrát pracky vs. šípy, po úporném boji vyhrajou, max. 5min žádné 
natahování, ať mají co nejvíce času děti. Důležité je, aby Rychlé šípy přišli včetně lyží 
(jakože se vrací z lyžovačky). Jidnra je po jejich bitvě jako jediný nechá před lyžárnou. 
Návaznost na druhý den! 
 
Večer po bitvě: 
Večer, jeden z rychlých šípů zapomene lyže před chatou (mirek připomene Jindrovi, aby je 
nezapomněl, ten to stejně udělá). Bojda je s děláním rámusu za oknem odnese, ideálně tak 
aby si ho někdo z dětí všimnul.  
 
Noční boobvačkaaaaaaaa - časově omezit max půl hoďka hoďka. Ať nejdou spát moc 
později, prosím druhého hlídače času, kdybych se v euforii zapomněl.  
 

Neděle: 
Po snídaní přichází rychlé šípy včele se zmateným Jindrou, který hledá ztracené lyže. 
Rychlé šípy se rozdělí polovina jde s Jindrou heldat lyže. Druhá půlka hlídá lyžárnu a 
zůstane s lyžaři, resp. s těmi co budou chtít ještě lyžovat než se kluci s Jindrou vrátí. Děti co 
nepůjdou lyžovat mohou Jindrovi pomoci s hledáním ztracené lyže. Trasa cca zde:  
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.6404838&y=50.6887167&z=16&rc=9j-M5x1
SDyIQhN6&rs=firm&rs=coor&ri=1965712&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&rt=&rt=&xc
=%5B%5D 
 
Inspirace: 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.6404838&y=50.6887167&z=16&rc=9j-M5x1SDyIQhN6&rs=firm&rs=coor&ri=1965712&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.6404838&y=50.6887167&z=16&rc=9j-M5x1SDyIQhN6&rs=firm&rs=coor&ri=1965712&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.6404838&y=50.6887167&z=16&rc=9j-M5x1SDyIQhN6&rs=firm&rs=coor&ri=1965712&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D


 
 
U nejbližší chaty, najdou pana staršího pána, který jim, řekne, že je beztak Bojda někde 
našel a že se o ně má Jindra lépe starat, že byly určitě drahé, tak ať si na věci dává větší 
pozor. (Pána by mohl hrát fík, pokud nebude chtít druhý den Lyžovat). 
 
Odjezd: 
Lyžování maximálně do 11 hodin. Pak se jde balít nejpozději 12:30 opouštíme chatu 
směrem k busu. Rolba sváží věci dolů, zůstanou nejstarší na její plnění. Zpět bych děti 
nepopovážel, dojdou to pěkně celé je to z kopce.  
 

Vánoční výprava: Rychlé šípy vidí zlaté 
prasátko 
 
  
Cíl: Co nejvíce dětem přiblížit tradiční vánoce, jejich pravou podstatu (která se netočí jen 
kolem dárků), poodhalit, kdo je ten Ježíšek, co jim nosí dárky a proč jim je nosí, jednoduché 
hry dřívější (doufám, že ve sněhu). 
 
Pátek 
Cestou k chatě v noci narazí na zmrzlého, hladového člověka, který neví, kde je. Měli by ho 
ubytovat u sebe – člověk usne, ráno už ho v místě nenaleznou. Najdou tam jen děkovný dopis, 
že až bude potřeba pomoci nám, ať se ozveme. 
 
CO: dopis pocestného, lucernička, kostým  



 
Sobota 
Po snídaní krátký program s ctnostmi – Opičák. 
 
Ráno přijdou RŠ  - slyšeli prý o tom, jak jsme pomohli tomu pocestnému a chtějí, abychom se 
s nimi zapojili do vánoční soutěže o Zlaté prasátko. Který tým se prokáže, jako nejlepší, tak 
vyhrává. 
Do her jsou tedy zapojeni i vedoucí, jako RŠ! 
DOPOLEDNE: 
1) 
Pokud bude sníh, závody ve sněhových hrách: 
Sněžný voleyball – uprostřed pole míč, vedle něj dvě čáry družstev, za dalšími čarami stojí 
družstva – snaží se pomocí sněhových koulí dostrkat míč za čáru druhého družstva. Pokud 
nebude sníh, tak házená. 
Při první hře přijde Dlouhé bidlo, Bohouš a Štětináč a chtějí se do soutěže zapojit taky, 
necháme je tedy, aby soutěžili – ideálně se spojí s RŠ nebo budou samostatný menší  tým – 
uvidíme dle počtu vedoucích. 
Rozhledna – týmy mají 4 minuty na to, postavit „rozhlednu“ která udrží jednoho hráče, který 
bude na konci výše, než ostatní. 
Slepí myslivci – V týmu se udělají dvojice trojice, které navigují člověka, co má zavázané oči 
aby se trefoval do hráčů druhých týmů - prasata. – sněhové koule / míče – čas. 5 minut, když 
bude zásah, zakřičí se nahlas „zásah prasete“ a počítá si to – který tým má na konci 
dohromady nejvíc zásahů, vyhrál. 
BKP jsou při hře přistiženi, jak podvádějí – Mirek Dušín je přede všemi vyloučí ze hry. 
2) 
Hra s buzolou – v lese stojí každý tým otočen ve směru své trasy. Jde o štafetu, kdy vybíhá 
první hráč až poslední hráč, HL strom týmu, čísla dle počtu hráčů v týmu, 1. Azimut. 1. Hráč 
týmu – 1. kus příběhu, který si přečte, zapamatuje, běží zpět a co nejpřesněji nadiktuje 
zapisovateli, běží druhý k HL stromu a tak dále. Jde o rychlost, ale hlavně o přesnost a 
smysluplnost konečného příběhu. – pokud nějaká část příběhu nedává smysl, který dávat 
měla, připisuje se týmu deset vteřin. 
  
3) 
Nácvik divadla – ze složených příběhů se dává dohromady vánoční příběh o Ježíškovi a 
smyslu Vánoc. Každý tým mám svoji část příběhu, kterou mají do večera čas nacvičit.  
 
CO: kostýmy RŠ, Dlouhé bidlo, Bohouš, volejbal míč, malé míčky z klubovny, nastříhané 
texty příběhu, děti zápisník, buzoly 
 
ODPOLEDNE: 
Po obědě půjdeme na procházku po okolí rozmístit vánoční svačinku pro zvířata a pro 
stromeček, cestou zpět narazíme na někoho z RŠ, jak nás tajuplně přivádí k místu – tam 
budeme svědky rozhovoru Dlouhého bidla s Bohoušem – DB je naštvaný, že ho Mirek 
vyloučil ze hry za podvádění a chystají léčku. Sehnal prý uspávací čaj, se kterým nás navštíví 
s „omluvou, že se choval nečestně a nesportovně – přijde na předvádění divadla. Až usneme 
tak nás sváže a vyhodí na sníh a užije si naši chatu. My to uslyšíme a s Mirkem vymyslíme 
plán – až večer přijdou, mile je vezmeme mezi nás, uvaříme čaj a následný spánek budeme 
předstírat. Až nás budou chtít svázat tak se probudíme a budeme chtít volat polici, DB se 



lekne a slíbí, že udělá, co budeme chtít – děti ať vymyslí nějaký trest (třeba mytí nádobí po 
vánoční večeři). 
Odpoledne věnované výrobě tradičních ozdob, přípravě sváteční večeře, stolů. 
CO: mrkev, jablko, brambory + párátka, pilka z klubovny 
 
Několik stanovišť na výrobu vánoční výzdoby: 
1) bílé šišky 
2) navlíkání řetězu z červených bobulí 
3) výroba ozdob ze sušeného pomeranče, badyánu a skořice 
4) červené mašličky 
5) výroba přání z bramborových tiskátek 
6) výroba skořápek se svíčkou 
7) hvězdice z lýka a dřívek 
Každý si vyrobí skořápku a min. 2 či více ozdob na stromeček, mohou si je poté vzít domů. 
Příprava vánočního stolu (před či po divadle, dle času) 
 
CO: bílá barva, jehly + tvrdé nitě, mašle, tvrdé papíry, malé svíčky, ořechy, červené bobule, 
lýko, drátek 
 
DIVADLO – kvalitu provedení hodnotí ostatní týmy – bodové hodnocení 1 – 10 
Po divadle a scéně s Dlouhým bidlem příprava ván. Stolu – ozdobení. 
LITÍ OLOVA + POUŠTĚNÍ SKOŘÁPEK PO VODĚ + prostřený talíř navíc (pokud se bude 
„pocestnému“ chtít, může na večeři přijít)  
 
CO: olovoooo 
 
VÁNOČNÍ VEČEŘE, hraní koled - dostatečné množství textů pro všechny!!! 
Po večeři dětem rozdám přání zlatých prasátek, každý si jej nadepíše svým jménem – kartičku 
se svým jménem posílá ostatním a každý může tomu, komu chce napsat nějaké osobní či 
méně osobní přání. Poté prasátka vyberu – majitel svého prasátka si ho zatím nesmí přečíst! 
Prasátka rozvěsíme v lese po stromech a v průběhu večera si půjdou děti svého čuníka se 
svíčkou v lese hledat – jednotlivci či dvojice. 
 
CO: zlatá prasátka, nitě, texty koled, nepromokavé pytlíky 
 
Neděle 
Opičákovy ctnosti. 
 
Ráno nám zanechají RŠ zprávu, ať přijdeme na určené místo, že proběhne předání zlatého 
prasátka vítězi. Zlaté prasátko je celé z perníku a ozdobené! Na místě čeká Dlouhé bidlo a 
přicházíme my i RŠ, malá hádka, ale necháme je tam. DB ukradne rychlonožkovi jeho cenu a 
uteče nám. MD vyhlásí výsledek a na konci se rozcházíme, trochu smutní. Přichází ale 
pocestný a nese nám naši výhru, kterou předává výhercům. – ted bude na nich, zda mu kousek 
nechají či se o prasátko společně rozdělíme. 
 
CO: Perníkové velké prase 
  



POZNÁMKY K ZAMYŠLENÍ 
  

● S SEBOU VYTIŠTĚNÉ KOMIKSY! 
● MOHL BY TAM NĚJAK FIGUROVAT JEŽEK V KLECI? TŘEBA ABY BYL JEN 

KŘÍDOU NĚKDE NAKRESLENÝ? 
 
 

 
 
 
Listopadovka: 
Rychlé šípy a podivný dopis 
  
Roudnice na Labem, 23.-25.11.2018 
  

  
Vydáváme se do nového místa a až za tmy dorazíme ke svému cíli. Ubytujeme se, ozve se zvuk                  
(zvonění, klepání na dveře a podobně, záleží na místě, co tam bude nejvhodnější). Na prahu stojí                
pošťák a nese psaní… 
  
Pátek večer: 
  
Podivný dopis 
 Obyčejná obálka, adresa správná, jméno neuvedeno, pošťák nám ten dopis předá, pozdraví            
a zmizí ve tmě. Obálka obsahuje čtyři části dopisu (resp. tolik částí, kolik je týmů). Text je v                  
morseovce, na podzimkách vyzkoušeno, že dle „pavouka“ to dají:) 
 Celý složený dopis je trochu matoucí, jako by se někdo pokoušel sdělit nám nějakou              
informaci, která se týká Vontů. Je to psáno trochu roztřeseným písmem, takže to asi psal starší                
člověk, který nás kamsi zve. Zásadní je v dopise místo, které je Říp, neříkat to dětem, v dopise to                   
nebude jasně patrné. Když na to ale přijdou sami, je to ok. 
  

Materiál: Obálka s dopisem 

Kostýmy: Pošťák 

  
Sobota: 
Dopoledne / odpoledne 
Cesta do neznáma / na Říp (pokud na to přijdou – nepřijdou) 
 Vyrážíme ven na pradávné legendární místo. Cestou hry – potřeba připravit, spolupráce s             
Kozou a Leou – motiv RŠ, ne pouze improvizace. 
 Na místě se věnujeme Řípu – nějaká nalejvárna informací – pokud děti vědí cokoliv, dát jim                
možnost mluvit, až po té případně informace o Řípu, slovanech a spol. od velkých.V tomto čase se                 
jeden z velkých odpojí, označí začátek cesty vlajkou RŠ a vytvoří kratší cestu do lesa kterýmkoliv                
směrem. 
 Děti se vydají hledat cokoliv, co by jim pomohlo k nalezení toho, kdo jim dal dopis. 
 Všimnou si vlajky RŠ a pak dojdou až do místa, kde se jim nedaří najít další znamení.                 
Dospělák by měl být schován tak, že jej děti neuvidí, ale on bude vidět, co se děje. Nechat trochu děti                    
vydusit v hledání další cesty. Až pak se ukáže postava v oblečení – viz RŠ na podzimkách. Opírá se o                    
hůl (opravdovou hůl, ne klacek z lesa), děti přijdou blíž, postava je shrbená, je to starý člověk. 
 Vypráví nám o Vontech, protože on sám byl Vontem, mluví o zbytečných hašteřeních, o              



vzájemných nedorozumění i o válce mezi znesvářenými Vontskými skupinami. Pak řekne, že tohle             
zná až moc dobře, protože byl jedním z těch, který se bil s ostatními a páchal jim různé nepravosti. A                    
dnes ví, že to byla špatná cesta, kterou se vydal. Že už je příliš starý na to, aby měl na vontské hnutí                      
nějaký dobrý vliv, že své si odžil a teď je to vše na těch, co jsou mladší. 
 Má s sebou přes rameno jakousi starou kabelu. Z ní vyjme plechový tubus a podá nám ho.                 
Přeje si, abychom do tohoto tubusu vložili svá přání, ať již budou jakákoliv a že toto máme uložit do                   
země a nechat proběhnout jeden rok. Po uplynutí tohoto času se máme opět zde sejít, vyjmout                
schránku ze země a podívat se o rok staršíma očima na to, co jsme do země umístili. 
 Přeje nám, abychom byli svorní, abychom se nenechali svést na špatnou stezku a zůstali              
přátelští a proti sobě bojovali navzájem jen tehdy, pokud je to hra nebo přátelské poměřování svých                
schopností. 
 Pak se rozloučí a odejde. 
  

Materiál: Kabela, plechový uzavíratelný tubus, vlajky RŠ, hůl 

Kostýmy: Starý Vont 

  
Večer: 
Pošták podruhé... 
 Opět dostáváme něco od pošťáka, ale tentokrát to není dopis, ale malý balíček. Uvnitř balíčku               
jsou „pravé“ vontské špendlíky – ty velké drhací (sory Ope). 
 Program na večer zatím volný... 
 Případně čas na plnění stezek, bobříků a spol. 

  

Materiál:  Krabička s drhacími špendlíky 

Kostýmy:  Pošťák 

  
Neděle: 
 Lanové centrum / balení / odjezd. 
  

Materiál:   

Kostýmy:   

  
Kdo – co – organizační, prosím o zajištění - předem děkuji; nápady na cokoliv do výpravy                
vítány 
  

● Jídelníček Vlčice (sobota cesta na Říp) 
● Kostýmy Bára 
● Lea a Koza hry 
● Lékárna - ? 
● Kdo má plechový tubus, nebo může být i něco jiného, ale plechového, uzavíratelného, co se               

může zničit  
● Hadrákový turnaj - neodehrál se na podzimkách - V dřívějších časech jen málokdo vlastnil              

míč. Ten byl nahrazován hadrákem - míčem smotaným ze starých obnošených hadrů a             
provazu (můžeme i kobercovku...) V týmech - každý proti každému týmu. Buď styl fotbal,              
nebo házená 

 
 

 
 
 



Podzimní prázdniny 26. 10. - 30. 10. 2018 
Stínadla se bouří 
 
V průběhu celých podzimek se plní Modrý život + vždy o poledňáku “magické místo” 
 
Středa 
Na schůzce nacházíme(venku při hře - detaily domyslím) polovinu mapy, kde je 
Staré město. nevíme, k čemu je, ale jsou na ni porůznu malí ježci v kleci. 
https://mapy.cz/s/38wFm Ti ukazují na některá místa, kde se dá najít na zdech 
nápisy od skutečných Vontů. 
 
 
Pátek 
Scházíme se na Hlaváku, potkáváme Rychlé šípy. Ti mají druhou část mapy. Říkají o 
temnost Stínadel a že tam ještě nebyli, ale jsou tzv. Pátrači a chtějí poodhalit, co a 
kde ježek v kleci je. My ať prozkoumáme okolí kostela sv. Haštala a oni že kouknou 
na Boršov. 
 
Během průzkumu se prožene Širokko a za ním pár Vontů, běžíme také, ale zdrhné 
nám za zeď - ukáže ještě ježka v kleci. Vontové se na nás tváří nevraživě a musíme 
před nimi utéct. 
 
Pak odchod na vlak a po příjezdu spát - lze přečíst nějakou věc z knih, ale nic 
konkrétního příběhového. Přijedeme pozdě. 
 
Materiál: Mapa 
 
Kostýmy: 5 Šípáků + 3 Vontové 
 
 
 
Sobota 
 
Dopo: výlet na 2 místa - každý si vybere dle svého zájmu. lokace doplní Vlčice 
 
Na jednom z míst najdou Tondu Pírka (rodiče nemá a navíc má vzácné onemocnění) 
- pomohou mu najít cestu do nejbližší vesnice, odkud se dostane na autobus a do 
dětského domova. 
 
Podvečer: o svých zážitcích napíší A4 oběžník. Ten přepíší tolikrát, kolik je členů v 
druhé skupině. Vzájemně si je pak vymění. Píší to pery na inkoust. 
 
Večer: Zábavný večer talentů. Vybírá se materiál k výrobě hraček pro Metoděje od 
obyvatelů vesnice Nové Hrady, co se přišli podívat. Rukodělné výrobky se pak budou 
dražit a finance přijdou rodinám dětí se vzácným onemocněním. 

https://mapy.cz/s/38wFm


 
Materiál: svítivé věci na koncert, reproduktor, mikrofon, notebooky na DJ, výzdoba 
 
Kostýmy: Tonda Pírko 
 
 
Neděle 
 
Program ke 100 letům republiky (domyslet) 
 
Dopo: Orienťák - motivace honíme Širokka, běží i RŠ, na začátku jim BKP hází kůly 
pod nohy “nečestné a nesportovní”, BKP zaženou pryč a od partičky holek dostávají 
vlajku, dle ní si začnou říkat RŠ. 
 
Masáže / meditační chillout místnost 
 
Odpo: Staré hry, co se kdysi hrály 
 
Večer: Program Rádců 
 
Na babu zadkovaná 
Boj o vlajky s územím - mrazík 
Revoluce 
“čísla na zádech” 
Hrad 
Nakrmte vězně 
 
Materiál: lano vyřazené 
 
Noc: Strážce noci 
 
 
Materiál: Vlajka RŠ, pistole na start závodu, lampiony na check, mapy, buzoly, 
vysílačky, svíčky, zápalky, lucerna 
 
Kostýmy: Šípáci, BKP, Strážce noci 
 
 
 
Pondělí 
 
Dopo: Toulky po zemi, dva týmy - jeden vede Op, druhý Bára 
 
Poledne: stavění domečků - po obědě nachytáme BKP, jak nám je rozkopává, 
motivace k boji o naši vlajku (totemovka s míčkama) 
 
Odpoledne: Lovení bobříků 
 



Podvečer: rukodělné výrobky 
 
Večer: Hoří klubovna BKP (zřícenina Modrého domu v Terčině údolí), my 
pomáháme hasit i když jsou znepřátelený klub, v nouzi je to třeba 
 
Před spaním setkání s RŠ - zjistili, že místo zaznačené na Boršově je slepá ulička 
(dříve byla ovšem průchozí) a říká se jí příhodně “myší past”. Zároveň si všimli, že 
všichni Vontové nosili žluté špendlíky (neví proč). Proto každému jeden dají. 
 
 
Materiál: oddílová vlajka, věci na hořící klubovnu, míčky, žluté špendlíky, věci na 
rukodělné výrobky 
 
Kostýmy: BKP 
 
 
 
 
Úterý 
Balení a odchod do vsi Trhové sviny, odkud nám jede bus. 
 
 
 
 
Materiál mimo: Vyřazená lana míče, deskovky, kronika, komiksy - tisk plakátů, modrý 
život - tisk, 


